
 

CENTRUM 
ATELIÉR 

VESMÍR 
LETÍM HLEDAT SVĚTY 

  

 
VYTVOŘÍM ZLOMEK TŘÍDNÍHO VESMÍRU. 

ROLE:    2x  

POMŮCKY:   UBRUS, ZÁSTĚRA  

  

POSTUP PRÁCE:  

1.  Poslechněte si písničku „Letím hledat světy“. Mějte zavřené oči. 

Povídejte si: Co a proč jste si při poslechu představovali?  

8 

min 

2.  Přečtěte si postup tvorby a kritéria pro kvalitní práci. Vyjasněte si, 

čemu nerozumíte. Pokud to nezvládnete sami,  si dojde pro radu. 

10 

min 

3.  Vytvoř svůj zlomek třídního vesmíru podle zadaného postupu. 

Hlídej si dodržení kritérií kvalitní práce. 

60 

min 

4.  Povídejte si, co jste vytvořili. Vaši práci ostatním představí . 
7 

min 

 

 

 



POSTUP A KRITÉRIA KVALITNÍ PRÁCE 

1. Vezmu si čtvrtku A3, z jedné strany si ji podepíšu a celou druhou 

stranu pokryju černou temperou. 

2. Uklidím si na lavici a čtvrtku odnesu na chodbu, kde bude usychat. 

3. Rozmyslím si, co bude na mém zlomku třídního vesmíru, a jakou 

technikou budu pracovat. Na výběr mám ze tří možností, ke každé je 

připravená ukázka. 

SUCHÝ PASTEL BAREVNÝ PAPÍR TEMPERY 

 
1. Vezmu si čtvrtku A4 
a lehce si světlou barvou 
načrtnu obrysy svého 
obrázku. 
2. Vybarvuji suchým 
pastelem. Roztírám 
barvy. Stínuji. 
3. Hotový obrázek 
pečlivě vystřihnu. 
 

 
1. Z barevných papírů 
vystříhám jednotlivé části 
svého obrázku. 
2. Vezmu si čtvrtku A4 
a celý obrázek na ni 
pečlivě nalepím. 
3. Celý obrázek pečlivě 
vystřihnu. 

 
1. Vezmu si čtvrtku A4 
a lehce si tužkou načrtnu 
obrysy svého obrázku. 
2. Vybarvuji temperami. 
Míchám odstíny, které 
potřebuji. Neplýtvám 
barvami. 
3. Hotový obrázek 
pečlivě vystřihnu. 

Kritéria 
 
Obrázek je 

 velký přes celou 
čtvrtku 

 celý pokrytý barvou 

 pečlivě vystřižený – 
nikde není ožvýkaný, 
střapatý, okousaný 

Kritéria 
 
Obrázek  

 je velký přes celou 
čtvrtku 

 všechny části jsou 
pečlivě vystříhané 
a nalepené – není 
opatlaný a nikde nic 
neodstává 

 je pečlivě vystřižený – 
nikde není ožvýkaný, 
střapatý, okousaný 

 

Kritéria 
 
Obrázek je 

 velký přes celou 
čtvrtku 

 celý pokrytý barvou 

 pečlivě vystřižený – 
nikde není ožvýkaný, 
střapatý, okousaný 

 

4. Uklidím si celou lavici. Zůstane na ní jen penál s lepidlem a hotový 

obrázek. 

5. Dojdu si na chodbu pro svou černou čtvrtku, která mi mezitím uschla. 

Svůj obrázek pečlivě nalepím. (Pečlivě znamená, že nebude opatlané okolí 

obrázku a zároveň žádný kousek nebude odstávat.) 


